
Sammanträdesprotokoll 
 
 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 Sammanträdesdatum 
2021-09-08 

Paragrafer 
186 

 

Plats och tid 
 
 

Kommunchefens kontor 15:00-15:40 
 Beslutande ledamöter 
 

Staffan Larsson (C) 
Ilko Corkovic (S) 
Carl Malgerud (M) 

 Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef och sekreterare 
Jonatan Wassberg, kommunsekreterare  

 Justerare Ilko Corkovic med Carl Malgerud som ersättare 

 Justeringens plats och tid Stadshuset, plan 1 klockan 16:00 2021-09-08  
 

 Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
 Jens Odevall 

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 
 Staffan Larsson 

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Ilko Corkovic 
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 Sammanträdesprotokoll 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-08 186   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 186 Dnr 2021/105 052 KS 
 
Upphandling byggentreprenad Särskilt boende Ekbacka 80 platser 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  tilldela byggentreprenadkontrakt till anbudsgivare 1 under förutsättning att 

nödvändiga beslut fattas och vinner laga kraft. 

Förutsättningar för kontraktstecknande   
Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept. Bindande avtal kommer till stånd först då 
kommunen undertecknat skriftligt entreprenadkontrakt. Kontrakt kommer att teck-
nas förutsatt att erforderliga politiska beslut fattas. 

Erinran om tidsfrist för ansökan om överprövning   
Beslutet skickas till samtliga anbudsgivare med epost samt publiceras i TendSign. 
En leverantör som vill ansöka om överprövning av beslutet om tilldelning ska göra 
detta innan tio dagar har gått från det att detta beslut har skickats till anbudsgivar-
na. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har genomfört en upphandling av totalentreprenad för särskilt 
boende Ekbacka, 21/13. Upphandling genomfördes som ett öppet förfarande. 

I upphandlingen har anbud från fyra (4) anbudsgivare inkommit, som givits numre-
ringen 1, 2, 3 och 4. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-07. 

Bedömning 
Kommunen har efter anbudsutvärdering konstaterat att:  

 Inga uteslutningsgrunder föreligger avseende anbudsgivare 1 att bolagets an-
bud uppfyller samtliga obligatoriska krav och innehåller det lägsta anbudspriset 
och är därmed det ekonomiska mest fördelaktiga anbudet. Anbudsgivare 1 till-
delas därmed entreprenadkontraktet för totalentreprenad särskilt boende Ek-
backa, 21/13. 

Beslut skickas till 
Handläggare 
______________
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